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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

สาขาวิชา สังคมศึกษาและศิลปะ 0.5 หน่วยกิต : 1 คาบ / สัปดาห์ 
รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย 2  ส30109     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
อาจารย์ผู้สอน  ครูสายพิน  วงษารัตน์ 
 

1.ค าอธิบายรายวิชา 
               ศึกษาพัฒนาการที่ส าคัญสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี ความเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบด้านการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม บทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์และบุคคลส าคัญ ที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาเอกราชของชาติและการสร้างสรรค์ความเจริญในอดีต โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  ศึกษาประเด็นส าคัญได้อย่างมีเหตุผล 
               เพือ่ให้ตระหนักถึงความส าคัญของความเปลี่ยนแปลงสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี  
เข้าใจบทบาทพระมหากษัตริย์และบุคคลส าคัญในอดีต ที่มีผลต่อการรักษาเอกราช แก้ไขปัญหาต่างๆ ยาม
บ้านเมืองคับขันและสร้างสรรค์ความเจริญให้กับสังคมไทย  เข้าใจพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ของสังคมไทย 
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ศึกษาประเด็นส าคัญได้อย่างมีเหตุผล 
 
2.ผลการเรียนรู้  เมื่อผู้เรียนศึกษารายวิชา ส30109 ประวัติศาสตร์ไทย 2  แล้วสามารถ 

1. เข้าใจพัฒนาการของการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยธนบุรี 
2. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ 

และสังคมในแต่ละสมัยโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
3. ตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ปรากฏในพัฒนาการของ

ประวัติศาสตร์ไทย 
4. ตระหนักถึงบทบาทและผลงานของบุคคลส าคัญ ที่มีสว่นรักษาเอกราชของชาติและสร้างสรรค์ความ

เจริญให้แก่สังคมไทยในอดตี 
5. น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

            
แผนการประเมินผล      คะแนนระหว่างภาค  : คะแนนปลายภาค = 80 : 20 
                              คะแนนระหว่างภาค  = คะแนนสอบก่อนกลางภาค + คะแนนสอบกลางภาค +   
                                                         คะแนนสอบหลังกลางภาค + คะแนนจิตพิสัย  
                                                      = 25+20+25+10+20 
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3.ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
สัปดาห์

ที ่
คาบ
ที ่

สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรมงาน
หรือการบ้านท่ีมอบหมาย 

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้ 

1 1 แนะน าวิชา
ประวัติศาสตร์ไทย 
ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง การวดัและ
ประเมินผล อภิปราย
ข้อเสนอแนะและ
ข้อตกลงในการ
จัดการเรียนการสอน 
กระบวนการสอน 
ทดสอบก่อนเรียน 

1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงสร้าง สาระการ
เรียนรู้ ความส าคัญของ
วิชาประวัติศาสตร์ไทย 2    
2.เข้าใจภาระงานที่ต้อง
ปฏิบัติและส่งตาม
ก าหนดเวลา พร้อมทั้ง
เข้าใจกระบวนการ การ
จัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล 

เรียนรู้ด้วยตนเองทางเว็ป
ไซด์ Social Media   
ครูสายพนิ  วงษารัตน์ 

เว็ปไซด์ Social 
Media ครูสายพนิ  
วงษารัตน ์
รายวิชา
ประวัติศาสตร์ไทย 2 
รหัส ส30109 
-โครงสร้างรายวิชา 
-แหล่งเรียนรู้
เพ่ิมเติม 
-ภาระงาน 
-แบบการวัดและ
ประเมินผล 

2-6 2-6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
การแบ่งช่วงเวลา
ทางประวัติศาสตร์
ไทยสมัยสุโขทัย 
อยุธยา ธนบุรี 
1.1 การแบ่ง
ช่วงเวลาทาง
ประวัติศาสตร์ไทย 
1.1.1 สมัยสุโขทัย  
1.1.2  สมัยอยุธยา 
1.1.3  สมัยธนบุรี 
1.2 เหตุการณ์ที่
ส าคัญและหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์
สมัยสุโขทัย อยุธยา
และ ธนบุรี 
1.3 ศึกษากรณี
ตัวอย่างโดยใช้
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ที่
ส าคัญในสมัยสุโขทัย 
อยุธยาและ ธนบุรี 

1.เข้าใจพัฒนาการของ
การปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคมสมัยสุโขทัย 
สมัยอยุธยา และสมัย
ธนบุรี 
1.1 วิเคราะห์ประวัติการ
ก่อตั้งของอาณาจักร
สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา 
และสมัยธนบุรีได้ 
1.2..อธิบายพัฒนาการ
ด้านการปกครอง 
เศรษฐกิจและสังคมสมัย
สุโขทัยได้ 
1.3.อธิบายพัฒนาการ
ด้านการปกครอง 
เศรษฐกิจและสังคมสมัย
อยุธยาได้ 
1.4.อธิบายพัฒนาการ
ด้านการปกครอง 
เศรษฐกิจและสังคมสมัย
ธนบุรีได้ 
1.5.ยกตัวอย่าง

1.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2.การสร้างผังความคิด 
3.การตั้งค าถาม 
4.แบ่งกลุ่มระดมความคิด 
อภิปรายการแก้ปัญหาด้วย
วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
5.มอบหมายงานให้แต่ละ
กลุ่มศึกษาค้นคว้ากลุ่มละ 4 
-5 คนในเรื่องที่ก าหนดให้
ดังต่อไปนี้ 
1.เลือกศึกษา วิเคราะห์และ
สรุปความรู้รายงานการ
แบ่งช่วงเวลาเหตุการณ์ที่
ส าคัญและหลักฐานทาง
สมัยสุโขทัย-สมัยธนบุรี  
2.ศึกษากรณีตัวอย่างโดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่
ส าคัญในสมัยสุโขทัย 
อยุธยาและ ธนบุรี 
3.เสนอรายงานพร้อม 
PowerPoint แสดงความรู้
และข้อคิดน าเสนอพร้อม

1.ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนจ านวน  
20 ข้อ 
2.เอกสาร
ประกอบการเรียนรู้
การแบ่งช่วงเวลา
ทางประวัติศาสตร์
ไทยสมัยสุโขทัย 
อยุธยา ธนบุรี 
3. เว็ปไซด์ของสาขา
สังคมศึกษาและ
ศิลปะรายวิชา
ประวัติศาสตร์ไทย 2 
รหัส ส30109 
4. SAS Curriculum 
Pathways เรื่อง 
Khmer Empire : 
Angkor Wat 
QL= 181 
5. วีดิทัศน์.เรื่องเลา่
เรื่องเมืองสุโขทัย 
6.วีดิทัศน์เรื่องมรดก



 

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย2  ส30109                                                                           

 
 

3 

สัปดาห์
ที ่

คาบ
ที ่

สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรมงาน
หรือการบ้านท่ีมอบหมาย 

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้ 

เหตุการณ์และหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ที่
ส าคัญสมัยสุโขทัย 
อยุธยา ธนบุรีโดยใช้
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ได้ 

เหตุผลที่มาและ
บรรณานุกรม 
4.กิจกรรมสรุปโดยใช้การ
สอนแบบใช้ SAS 
Curriculum Pathways 
5.ให้นักเรียนชม               
วีดิทัศน์เรื่องเล่าเรื่อง  
เมืองสุโขทัย                         
มรดกโลกอยุธยา                     
ประวัติกรุงธนบุรี 
5.กิจกรรมแบบฝึกปฏิบัติ 
เกม 

โลกอยุธยา 
7.วีดิทัศน์เรื่อง
ประวัติกรุงธนบุรี 
8.แบบฝึกปฏิบัติ 
9.เกม น าความรู้สู่
เพ่ือน 
10.แบบทดสอบหลัง
เรียน 10 ข้อ 
11. PowerPoint 
สรุป 
 

 7-9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
พัฒนาการและ
ผลกระทบการ
ปกครองเศรษฐกิจ 
และสังคม สมัย
สุโขทัย อยุธยา 
ธนบุรี           
 2.1 ปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ที่มี
อิทธิพลต่อการตั้ง
อาณาจักรสุโขทัย 
อยุธยา ธนบุรี  
2.2 เหตุการณ์
ส าคัญต่างๆและ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่
ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
การปกครอง 
เศรษฐกิจ และสังคม

2.วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านการ
ปกครอง เศรษฐกิจ และ
สังคมในแต่ละสมัยโดยใช้
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
2.1.วิเคราะห์ปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อ
การตั้งอาณาจักรสุโขทัย 
อยุธยา ธนบุรี  
2.3.ยกตัวอย่าง
เหตุการณ์ส าคัญต่างๆที่
ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านการ
ปกครอง เศรษฐกิจ และ
สังคมในสมัยสุโขทัย
อยุธยา ธนบุรี 
2.3.อธิบายพัฒนาการ

1.ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
2.ทักษะการคิดเปรียบเทียบ 
การวิเคราะห์ 
3.การเรียนแบบการ
แก้ปัญหา 
4.กระบวนการสืบค้น 
5.การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
อภิปรายแสดงความคดิเหน็ 

1. PowerPoint 
เรื่อง 
พัฒนาการและ
ผลกระทบการ
ปกครองเศรษฐกิจ 
และสังคม สมัย
สุโขทัย อยุธยา 
ธนบุรี 
2.เอกสาร
ประกอบการเรียน
เรื่องพัฒนาการและ
ผลกระทบการ
ปกครองเศรษฐกิจ 
และสังคม สมัย
สุโขทัย อยุธยา 
ธนบุรี 
3.วีดิทัศน์เรื่องพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช 
4.วีดิทัศน์เรื่องวิถี
ชีวิตชาวอยุธยา 
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สัปดาห์
ที ่

คาบ
ที ่

สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรมงาน
หรือการบ้านท่ีมอบหมาย 

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้ 

ในสมัยสุโขทัย 
2.3 เหตุการณ์
ส าคัญต่างๆที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านการปกครอง 
เศรษฐกิจ และสังคม
ในสมัยอยุธยา  
ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
การปกครอง 
เศรษฐกิจ และสังคม
ในสมัยอยุธยา          
2.4 เหตุการณ์ส าคัญ
ต่างๆที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
การปกครอง 
เศรษฐกิจ และสังคม
ในสมัยธนบุรี  
2.5 พัฒนาการและ
ผลกระทบการ
ปกครองเศรษฐกิจ 
และสังคม สมัย
สุโขทัย อยุธยา 
ธนบุรี 

         

และผลกระทบการ
ปกครองเศรษฐกิจ และ
สังคม สมัยสุโขทัย 
อยุธยา ธนบุรี 
 

5.วีดิทัศน์เรื่อง
แผ่นดินพระเจ้าตาก
สิน 
6.แผนที่เส้นทาง
เดินทัพสมัยพ่อขุน
รามค าแหง สมเด็จ
พระนเรศวร  
7.รายงานการค้นคว้า
ทางอินเทอร์เนต 
8.แบบสรุปการ
อภิปราย 
9.แผนผังความคิด 
10.แบบฝึกปฏิบัติ 
11.แบบทดสอบ 
หลังเรียน 
11.หนังสือ
ประวัติศาสตร์และ
แผนที่ประวัติศาสตร์
ของจิตรลดา ศิริรัตน์
และคณะ 
12.หนังสือ
สารานุกรม
ประวัติศาสตร์ไทย 
ของ ส.พลายน้อย 
13.กรุงศรีอยุธยา 
ในแผนที่ฝรั่ง     
ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช 
14..หนังสือ
ประวัติศาสตร์เบ็ด
เคล็ดของ 
ศาสตราจารย์ ดร.
ประเสริฐ ณ นคร 
 15.หนังสือพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช 
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สัปดาห์
ที ่

คาบ
ที ่

สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรมงาน
หรือการบ้านท่ีมอบหมาย 

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้ 
ของจินดา เพชร
มณีวรรณ 
16.หนังสือเปิดโลก
ประวัติศาสตร์สุโขทัย 
สุทธิ ภิบาลแทน 
สุวัฒน์ แก้วสังข์ทอง 
17.ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย ผศ.วิมล จิโรจ
พันธ์ุผศ. 
ประชิด สกุณะพัฒน์ 
อุดม เชยกีวงศ์ 
13.แบบทดสอบหลัง
เรียน 

10 10 ประเมินผลกลาง
ภาค  

ข้อที่ 1-2(ตามตาราง
ของโรงเรียน) 18-23 
ก.ค. 2555 

  

11-17 11-
17 

หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 
บทบาทและ
ความส าคัญของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์สมัย
สุโขทัย อยุธยา 
ธนบุรี 
3.1 ความหมาย
ความส าคัญของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์สมัย
สุโขทัย อยุธยา 
ธนบุรี       3.2 
บทบาทส าคัญของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์สมัย
สุโขทัย อยุธยา 
ธนบุรี                              
3.3 พระราชกรณีย

3.ตระหนักถึงบทบาท
และความส าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
ที่ปรากฏในพัฒนาการ
ของประวัติศาสตร์ไทย 
3.1.อธิบายความหมาย
ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์สมัย
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรีได้        
3.2.ยกตัวอย่างบทบาท
ส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์สมัย
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรีได้  
3.3.ตระหนักถึงพระราช
กรณียกิจที่ส าคัญของ
พระมหากษัตริย์สมัย
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรีได้  
 
 

1.กระบวนการกลุ่ม 
อภิปรายจากประเด็น
ค าถามที่ก าหนดให้ 
2.ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สรุปประเด็น 
3.กระบวนการสืบค้น 
4.กรณีศึกษา 
5.สถานการณ์จ าลอง 

1. PowerPoint 
เรื่องบทบาทแล
ความส าคัญของสถา
บัพระมหากษัตริย์
สมัย 
สมัยสุโขทัย อยุธยา 
ธนบุรี 
2.เอกสาร
ประกอบการเรียน
เรื่องบทบาทแล
ความส าคัญของ 
สถาบัพระมหา
กษัตริย์สมัยสมัย
สุโขทัย อยุธยาธนบุรี 
 3.สือ่ Online เรื่อง
พ่อขุนรามค าแหง
มหาราช 
4.สือ่ Online เรื่อง
สมเด็จพระนเรศวร
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สัปดาห์
ที ่

คาบ
ที ่

สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรมงาน
หรือการบ้านท่ีมอบหมาย 

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้ 

กิจที่ส าคัญของ
พระมหากษัตริย์สมัย
สุโขทัย 
1.พ่อขุนรามค าแหง
มหาราช                         
2.พระมหาธรรม
ราชาที1่(ลิไทย) 
3.4 พระราชกรณีย
กิจที่ส าคัญของ
พระมหากษัตริย์สมัย
อยุธยา  
1.สมเด็จพระ
รามาธิบดีที1่                
2.สมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ                        
3.สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช                           
4. สมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช                      
3.5 พระราชกรณีย
กิจที่ส าคัญของ
พระมหากษัตริย์สมัย
ธนบุรี                                
สมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราช   
 

 

มหาราช                           
5.สือ่ Online เรื่อง
สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช                      
6.สือ่ Online เรื่อง
สมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราช 
7.รายงานการค้นคว้า
ทางอินเทอร์เนต 
8.แบบสรุปการ
อภิปราย 
สถานการณ์จ าลอง 
9.แผนผังความคิด 
10.แบบฝึกปฏิบัติ 
11.แบบทดสอบหลัง
เรียน 
12.หนังสือ
ประวัติศาสตร์และ
แผนที่ประวัติศาสตร์
ของจิตรลดา ศิริรัตน์
และคณะ 
13.หนังสือ
สารานุกรม
ประวัติศาสตร์ไทย 
ของ 
ส.พลายน้อย 
14..หนังสือ
ประวัติศาสตร์เบ็ด
เคล็ดของ 
ศาสตราจารย์ ดร.
ประเสริฐ ณ นคร 
 15.หนังสือพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช
ของจินดา  
เพชรมณีวรรณ 
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สัปดาห์
ที ่

คาบ
ที ่

สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรมงาน
หรือการบ้านท่ีมอบหมาย 

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้ 
16.หนังสือเปิดโลก
ประวัติศาสตร์สุโขทัย 
สุทธิ ภิบาลแทน 
สุวัฒน์  แก้วสังข์
ทอง 
17.ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย ผศ.วิมล จิโรจ
พันธ์ุผศ.ประชิด 
สกุณะพัฒน์ 
อุดม เชยกีวงศ์ 
 

18-19 18-
19 

หน่วยการเรียนรู้ที ่4  
บุคคลส าคัญ ที่มี
ส่วนรักษาเอกราช
ของชาติและ
สร้างสรรค์ความ
เจริญให้แก่
สังคมไทยในอดีต 
4.1 ชาวบ้าน
บางระจัน 
4.2 พระยาพิชัยดาบ
หัก 

 

4 .ตระหนักถึงบทบาท
และผลงานของบุคคล
ส าคัญ ที่มีส่วนรักษาเอก
ราชของชาติและ
สร้างสรรค์ความเจริญ
ให้แก่สังคมไทยในอดีต 
4.1.อธิบายประวัติและ
บทบาทของบุคคล
ส าคัญ ที่มีส่วนรักษาเอก
ราชของชาติและ
สร้างสรรค์ความเจริญ
ให้แก่สังคมไทยในอดีต 
4.2.ยกตัวอย่างผลงาน
ของบุคคลส าคัญ ที่มี
ส่วนรักษาเอกราชของ
ชาติและสร้างสรรค์ความ
เจริญให้แก่สังคมไทยใน
อดีต      
4.3.น าแบบอย่างที่ดี
ของบุคคลส าคัญของ
ชาติไปประพฤติปฏิบัติได้      
 
   
 

1.กระบวนการกลุ่ม 
อภิปรายจากประเด็น
ค าถามที่ก าหนดให้ 
2.กระบวนการสืบค้น 
3.กรณีศึกษา 

1.ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนจ านวน 10 
ข้อ 
2.เอกสาร
ประกอบการเรื่อง
บุคคลส าคัญ ที่มี
ส่วนรักษาเอกราช
ของชาติและ
สร้างสรรค์ความ
เจริญให้แก่สังคมไทย
ในอดีตคือชาวบ้าน
บางระจันและพระยา
พิชัยดาบหัก 
3.วีดิทัศน์เรื่อง
ชาวบ้านบางระจัน 
4.วีดิทัศน์เรื่องพระ
ยาพิชัยดาบหัก 
5.PowerPoint เรื่อง 
ชาวบ้านบางระจัน
และพระยาพิชัยดาบ
หัก 
6.แบบสรุปการ
อภิปราย 
สถานการณ์จ าลอง 
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สัปดาห์
ที ่

คาบ
ที ่

สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรมงาน
หรือการบ้านท่ีมอบหมาย 

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้ 

 
 
 

7.แผนผังความคิด 
8.แบบฝึกปฏิบัติ 
9..แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 

20 20 ประเมินผลปลาย
ภาค 

 

3-4 (ตามตารางของ
โรงเรียน) 24-27 
กันยายน 2555 
 

  

 
4.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายภาระงาน 
การสอนรายวิชา ส30109  ประวัติศาสตร์ไทย 2   ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555                                      
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ดังนี้ 
    4.1 ประเมินจากงานที่มอบหมาย                                                                  20 คะแนน 
    4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย              10 คะแนน 
    4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค                                                                20 คะแนน 
    4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค                                                               20 คะแนน  
    4.5 ศึกษานอกสถานที่              30 คะแนน                               
                                                                         รวม        100 คะแนน  
4.1. การประเมินจากงานที่มอบหมาย  (20 คะแนน) 

รายการ 
รูปแบบของ

งาน 
วันที่ 

มอบหมาย 
ก าหนดส่ง 

เวลาที่ 
นักเรียน 
ควรใช้
(นาท)ี 

คะแนน 

แบบทดสอบการเรียนรู้หลังเรียน 
/ใบงาน/แบบฝกึทักษะ 

งานเดี่ยว 
23-27พ.ค.

55 
ในคาบเรียน 50 นาท ี 5 

สัมมนาประเด็นปัญหาผลกระทบ
ด้านการปกครอง เศรษฐกิจและ
สังคม  

งานกลุ่ม 
30พ.ค.-3
มิ.ย. 55 

13-17มิ.ย. 
55 

50 นาท ี 5 

แบบทดสอบการเรียนรู้หลังเรียน 
/ใบงาน/แบบฝกึทักษะ 

งานเดี่ยว 
20-24มิ.ย. 

55 
ในคาบเรียน 50 นาท ี 5 

สัมมนาประเด็นปัญหาบทบาทและ
ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

งานกลุ่ม 
27-30,มิ.ย.

55 
22-26 ส.ค.

55 
50 นาท ี 5 
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4.2  ประเมินจากกิจกรรมศึกษางานนอกสถานที่  30  คะแนน 
สถานที่ คะแนน 

1.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครศรีอยุธยา                              
จ.พระนครศรีอยุธยา 
2.ศูนย์ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา                                    
จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

 
15 

1.พระราชวังเดิม วัดอรุณราชวรามวรมหาวิหาร 
กรุงเทพมหานคร 
 

 
15 

 
4.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ส30109  ประวัติศาสตร์ไทย 2                                         
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง 

 
หัวข้อประเมิน 

ผลการประเมิน 
ดีมาก   

2 
ดี   1.5 ปานกลาง 

1 
ปรับปรุง  .5 

ด้านความรับผิดชอบ 
ส่งงานตามก าหนด 
เอาใจใสในการท างาน 

    

ด้านความเสียสละ  
 มีส่วนร่วมในการท างาน ท างานเป็นหมู่คณะ 

    

ด้านมีระเบียบวินัย 
ปฏิบัติตามระเบียบ  กฎ ข้อบังคับของโรงเรียน 

    

ด้านความซื่อสัตย์  
 อ้างอิงงานทีค่้นควา้ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

    

ด้านกริยามารยาท 
มีมารยาทที่ดีตามวัฒนธรรมไทย 

    

 
4.4   ประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน) 

ก าหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่ 18 – 23 กรกฎาคม  2555 เวลาที่ใช้ในการสอบ 30 นาที 
เนื้อหาสาระการเรียนรู้และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียดดังนี้ 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-2 - ปรนัยชนิดเลือกตอบ 20 ข้อ 10 

หน่วยการเรียนรู้ที ่2 -  อัตนัยชนิดบรรยาย  2 ข้อ       10 
                                                                              รวม 20 
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4.5  ประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน) 

ก าหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่  24 – 27 กันยายน  2555  เวลาที่ใช้ในการสอบ 30 นาที   
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียดดังนี้ 

หัวข้อ/เน้ือหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 - ปรนัยชนิดเลือกตอบ  10  ข้อ 10 

 หน่วยการเรียนรู้ที ่4 -  ปรนัยชนิดเลือกตอบ  10  ข้อ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 -4 -  อัตนัยชนิดบรรยาย  2 ข้อ        10 

                                                                              รวม 20 
 
5.  เอกสารอ้างอิง 
          ดร. ประเสริฐ  ณ นคร.  (2549).  ประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ด. กรุงเทพฯ: มติชน.                        
          จิตรลดา ศิริรัตน์ ทัศนีย์ สุทธิวานิช วิราสินี วงษ์รักษ์. (2555).  ประวัติศาสตร์และแผนที่
ประวัติศาสตร์ กรุงเทพฯ: บริษัททิชชิ่งทอยส์จ ากัด  .  

           จินดา เพชรมณีวรรณ.  พ่อขุนรามค าแหงมหาราช.  กรุงเทพฯ: อรุณรุ่ง 
          . ส.พลายน้อย (2553).  สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 8, กรุงเทพฯ:พิมพ์ค า. 
           ธวัชชัย  ตั้งศิริวานิช.(2549).  กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง.  พิมพ์ครั้งแรก, กรุงเทพฯ:มติชน 

           ผศ. วิมล จิโรจพันธ์ุและคณะ.  (2545).  ประวัติศาสตร์ชาติไทย. พิมพ์ครั้งที่1 กรุงเทพฯ: แสงดาว. 
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